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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

همیــن چنــد روز پیش بــود که 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه از فرار سعید ملک پور به خارج از 
کشور خبر داد؛ فردی که به اتهام طراحی 
سایت های مستهجن و پورنوگرافی به 
حبس ابد محکوم شده بود، اما سه روز 
پیش خواهرش فیلم حضور او را در کانادا 

منتشر کرد. 
هنوز شوک خبر فرار سعید ملک پور 
فروکش نکرده بود که تلویزیون بی بی 
سی مستندی از مازیار ابراهیمی پخش 
کرد. مازیار ابراهیمی مردی است که تا 
به امروز در دو مستند تلویزیونی حضور 
داشته است، آن هم با دو چهره متفاوت؛ 
یک بار در قالب یک تروریست و بار دیگر 

به عنوان یک بی گناه. 
او بار اول در سال 91 در مستندی با 
عنوان »کلوپ ترور« در قاب تلویزیون 
ایران ظاهر شــد و اعتــراف کرد که در 
اســرائیل آموزش دیــده و فرماندهی 

عملیات ترور شــهید احمدی روشن و 
دکتر فریدون عباسی را به عهده داشته 
اســت. بار دوم همین دو سه روز پیش 
بود که در مستندی دیگر اما این بار در 
تلویزیون بی بی سی ظاهر شد و گفت که 
اعترافات هفت سال گذشته اش تحت 
شــکنجه و زور بوده و تمام آنچه گفته 
ساخته و پرداخته ذهن بازجوهایش بوده 
است. مستند دوم در حالی پخش شد که 
بینندگانش انتظار داشتند مردی که 
فرمانده دو ترور بوده و اعتراف نیز کرده 
است، اعدام شــده باشد یا دست کم در 
حبس به سر ببرد؛ اما حاال دیدن دوباره او 
پس از هفت سال در آلمان، این تب و تاب 
را به جان ناظران انداخته که او چگونه از 
عقوبت آنچه به آن اعتراف کرده، جان 
سالم به در برده است و اگر بیگناه بوده، 

چگونه اعتراف کرده است؟
 تمام آنها که اعتراف کردند، 

آزاد شدند!
ابراهیمــی در این مســتند مدعی 
می شود که در حین بازجویی مامورین 

سپاه درباره انفجار کارخانه موشک سازی 
سپاه در مالرد، مشــخص می شود که 
او بیگناه بوده و همیــن ماجرا منجر به 
آزادی او پس از ۲۶ ماه می شود. او نه تنها 
آزادی خودش را مطرح می کند، بلکه 
می گوید بقیه متهمینــی که در صدا و 
سیما اعتراف کردند نیز در حال حاضر 

آزاد هستند!
عالوه بر این اظهارات، در مســتند 
مذکور سندی نیز منتشر می شود که بر 
اساس آن قاضی شهریاری نوشته است 
دلیلی برای اثبات اتهامات ابراهیمی به 

دست نیامده است. 
با دیدن این مستند افکار عمومی و 
فضای مجازی مملو از سواالت و ابهامات 
امنیتی شد. دایره حیرت از آنچه هفت 
سال پیش در تلویزیون ایران دیده شد 
و حاال در تلویزیون بی بی ســی دیده 
می شد به سیاسیون نیز رسید. عبداهلل 
رمضــان زاده، سیاســتمدار ایرانی که 
زمانی دبیر و سخنگوی دولت دوم محمد 
خاتمی بود، به این موضوع واکنش نشان 

داد و گزارش بی بی سی را فاجعه خواند. 
او تاکید کرد: »سخنگوی دولت یا وزارت 
اطالعات باید اعــالم موضع کنند. این 
گزارش اگر صحت داشته باشد باید گفت 

باند سعید امامی احیا شده اند.«
اشــاره رمضان زاده به سعید امامی 
احتماال ناظر به وجود نیروهای خودسر 
در وزارت اطالعات است که خودشان 
دستگیر می کنند و بازجویی می کنند 

و اعتراف می گیرند و حاال درباره مازیار 
ابراهیمی ممکن است نیروهای دیگر 
متوجه عملکرد این نیروهای خودسر 
شــده و او را آزاد کرده اند. البته در این 
چند روز انواع و اقسام سناریوهای دیگر 
در فضای مجازی نوشــته شده، حتی 
اینکه مازیار ابراهیمی همچنان نیروی 
موساد است و این مستند نیز توطئه ای 
دیگر است. برخی دیگر نیز پرونده های 
دیگری را باز کرده و مدعی شده اند که 
بسیاری از افرادی که اعدام شده اند نیز به 
همان شیوه ای که ابراهیمی در مستند 
بی بی ســی توضیح داده اعتراف کرده 
و محکوم شده اند. البته آنچه می تواند 
اعتبار یا بی اعتباری این ســناریوها را 
مشخص کند، شفاف سازی نهادهای 

امنیتی است. 
محمود صادقی: تقاضای تحقیق و 

تفحص خواهم کرد
محمدرضا جالیی پور، فعال سیاسی 
اصالح طلب، یکی دیگر از چهره هایی بود 
که به مصاحبه مازیار ابراهیمی واکنش 
نشان داد و آن را نفسگیر و تکان دهنده 
خواند. او با بیان اینکه متاســفانه هنوز 
هیچ مقام مسئولی درباره  آن توضیحی 
نداده است، پرســید: »اگر اتهام ترور 
به او درســت بود، چرا آزاد است؟ و اگر 
چنان که به نظر می آید اتهام ترور به او 
وارد نبوده و به همین دلیل آزاد شــده 
است، چرا از ابتدا بازداشت شد و تحت 
چه شرایط و فشارهایی حاضر به چنان 
اعترافاتی علیه خود شده است؟ چرا به 
دروغ به خانواده های شهیدان دانشمند 
هسته ای و رسانه ها گفته شد که او ترور 

کرده و چرا از او اعاده  حیثیت نشد؟«
جالیی پور در نهایت تاکید می کند: 
»لطمه ای که چنین ظلم ها و اعترافات 
دروغ تحت فشار به نهادهای حکمرانی 
و امنیتی می زند حتــی از خود ترورها 
هم بیشتر است. چرا هیچ مقام دولتی 
و قضایــی توضیحی نمی دهــد؟ چرا 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه 
مسئوالن این پرونده در وزارت اطالعات 

شکایت نمی کند؟«
در میان مقامات مســئول از وزارت 
اطالعات، قوه قضائیه و سازمان اطالعات 
سپاه اما واکنشی به این ماجرا دیده نشده 
است. محمود صادقی، نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی دیروز در توئیتر 
خود نوشت: »با توجه به ادعاهای عجیبی 
که اخیرا دربــاره کاذب بودن اعترافات 

متهمان به ترور دانشمندان هسته ای 
مطرح شده، مســئوالن ذی ربط باید 
درباره  صحت و سقم این ادعاها توضیح 

دهند.«
او همچنین در توییتی دیگر نوشت: 
»پس از تعطیالت مجلــس، عالوه بر 
سؤال از وزیر اطالعات، تقاضای تحقیق 

و تفحص هم خواهم کرد.«
حال باید دید که آیا محمود صادقی 
پس از تعطیالت مجلــس آنچه درباره 
تقاضای تحقیق و تفحص گفته را عملی 
خواهد کرد و در این صورت این تقاضا به 
گرفتن پاسخی روشن در این باره خواهد 

رسید یا خیر؟ 
امید مــی رود کــه تجربــه موارد 
مشــابه این پیام را به نهادهای مربوطه 
برســاند که چنین مواردی در حافظه 
طوالنی مدت افکار عمومی ثبت خواهد 
شــد. روشــن ترین نمونه آن ماجرای 
قتل های زنجیره ای دهه 70 است. نهایت 
رسیدگی به آن قتل ها این شد که عده ای 
از نیروهای خودســر وزارت اطالعات، 
خودسرانه دست به این قتل ها زده اند. 
اما این ادعا آنقــدر قانع کننده نبود که 

پرونده آن قتل ها را ببندد.
ــوز  ــه هن ــوز ک ــب هن ــن ترتی بدی
اســت بعد از گذشــت بیــش از دو دهه، 
معمــای آن جنایــات هولنــاک بــه 
قــوت خــود باقــی اســت و هــر از گاهی 
مقامات مســئول در آن زمان، انگشــت 
اتهــام را بــه ســوی یکدیگــر می گیرند 
و هــر یــک دیگــری را متهــم می کنند 
و افــکار عمومــی بــه تمــام آنچــه در آن 
بــاره گفتــه می شــود بــه دیــده تردیــد 
می نگــرد. از ســوی دیگــر ســکوت 
در قبــال چنیــن شــبهه هایی، 
اعتبــار مســتندهای دیگــر نهادهــای 
اطالعاتــی را نیــز مخــدوش می کنــد.  

نهادهای امنیتی شفاف سازی کنند؛

معمایمردیکهبایدمردهمیبود!

خبر

مردی در فرانکفورت آلمان است که باید مرده باشد؛ اما زنده است و حاال مستند آن مردی که باید ُمرده باشد، معمای 
تازه ای به معماهای وزارت اطالعات و قوه قضائیه افزوده است؛ معمایی که مقامات مسئول فعال درباره آن سکوت کرده اند، 
اما شاید و باز هم می گوییم شاید ناگزیر شوند که در روزهای آینده کلیدهایشان را بیاورند و این معما را حل کنند؛ هرچند 
که تجربه نشان داده مسئوالن ترجیح می دهند در این گونه موارد معموال انقدر سکوت کنند تا موضوع همراه با گرد زمان 

به دوردست ها برود و فراموش شود. 

بمب های هوشمند هدایت شونده یاسین، باالبان و هوشمند 
اپتیکی نسل جدید نقطه زن خانواده قائم ساخته متخصصان 
سازمان های صنایع دفاع و صنایع الکترونیک ایران در وزارت 

دفاع رونمایی شد.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در مراسم رونمایی از این بمب های پیشرفته هوشمند با اشاره 
به اقدام مشترک دو سازمان صنایع دفاع و صنایع الکترونیک 
ایران)صا ایران( در ساخت بمب های هوشمند هدایت شونده 
وپیشــرفته نقطه زن، در تشریح مشــخصات بمب هوشمند 
باالن گفت: این بمب دارای بال های تاشــو جهت افزایش برد 
و همچنین سیســتم هدایت مبتنی بر INS&GPS جهت 

افزایش دقت می باشد.

وی افزود: بمب باالبان مجهر به مکانیزم بال های تاشونده 
جهت نصب در زیر هواپیمای حامل کرار در نظر گرفته شــده 
است. ممشخصات هدف قبل از پرواز، طرح ریزی و به مجموعه 
هدایت و کنترل منتقل می شود. پس از رهایش بال های تاشو 
باز شــده و با کمک سیســتم هدایت، به سمت هدف حرکت 

می کند.
وزیر دفاع در ادامه با تشریح بمب هوشمند هدایت شونده 
دیگر به نام »یاسین« افزود: این بمب هدایت شونده برد بلند 
به عنوان یک بمب هوشمند قادر اســت از فاصله بیش از ۵0 
کیلومتری رها شــده و به ســمت هدف هدایت و آن را مورد 

اصابت قرار دهد.
امیر سرتیپ حاتمی امکان اســتفاده در تمام شرایط آب و 

هوایی در روز و شب، قابلیت نصب روی هواپیماهای سرنشین 
دار و بدون سرنشین، افزایش امنیت و ایمنی سامانه  و قابلیت 
انجام عملیات در برد کوتاه و بلنــد را از مهمترین ویژگی های 

بمب یاسین برشمرد.
وزیر دفاع در خصوص بمب های نقطه زن اپتیکی ســری 
نسل »قائم« نیز گفت: بمب های پیشــرفته نسل قائم مجهز 
به انواع سیکرهای مرئی، حرارتی و ســیلندری بوده  با دقت 
نقطه زنی بهتر از نیم متر قابل نصب روی انواع پرنده های بدون 
سرنشــین، بالگرد و جنگنده ها اســت که به منظور تخریب 
استحکامات، انهدام تجمع و انهدام اهداف متحرک از آن بهره 

برداری می شود.
امیر سرتیپ حاتمی با تشریح سایر مشخصات بمب های 

هوشــمند نقطه زن قائم  از جمله محدوده عملکرد وسیع از 
ارتفاع  ۴ هزار تا 10 هزار پا و قابلیت نصب ســرجنگی مختلف 
نفوذی و ترکشــی تصریح کرد: این بمب ها بــا وزن ها و برد  
متفاوت و قدرت تخریب متنوع، قابلیت نصب روی انواع پهپاد 

از جمله شاهد 1۲9، حماسه و مهاجر ۶ را داراست.

با حضور امیر حاتمی صورت گرفت؛

رونمایی از بمب های هواپایه نقطه زن در وزارت دفاع
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آمیختن اقدامات اطالعاتی با 
اخالق پیش برنده کارهاست

حجت االســالم ســید محمود علوی، وزیر 
اطالعات روز سه شــنبه در همایش ائمه جمعه 
استان اصفهان گفت: در فعالیت های اطالعاتی 
کار باید در چارچوب شــرع باشد و اینگونه عمل 
کردن موجبات آســیب را فراهــم نمی کند و 
آمیختن اقدامات اطالعاتی با اخالق پیش برنده 
کارهاست. وی تاکید کرد: اسم وزارت اطالعات 
برای خودی ها رعب آور نیست، بلکه تروریست ها 
و دشمنان باید از هیمنه ســربازان گمنام امام 
زمان بترسند. وزیر اطالعات همچنین با اشاره 
به نمونه هایی از موفقیت هــای وزارت اطالعات 
گفت: بسیاری از مأموریت های وزارت اطالعات 
قابل بیان نیست، اما به  صورت حرفه ای، متقن و 

مستند انجام می شود.
    

کمک 60 میلیارد تومانی 
قالیباف به خیریه همسرش

به گزارش خبرآنالین، در صحن علنی شورای 
شهر تهران، گزارشی مفصل از 1۳۲ بند از مغایرت 
های مالی و بودجه ای در شــهرداری تهران در 
خالل ســالهای 1۳9۳ تا 1۳9۴ مطرح شد. در 
این گزارش پرداخت ۶0 میلیارد تومان به خیریه 
امام رضا )ع( که متعلق به همسر قالیباف است نیز 
مشاهده می شود. همچنین امالک متعددی نیز 
به این خیریه واگذار شــده است. گزارش نهایی 
حسابرسی تلفیقی ســال 1۳9۳ که دامنه این 
گزارش تا سال گذشته هم کشیده شده است، پر از 
مواردی است که شنیدن آن تعجب برانگیز است.

    
داماد وزیر صمت به زندان 

منتقل شد
رســول قهرمانی، نماینده دادستان از اجرای 
حکم سید محمدهادی رضوی )داماد وزیر صمت 
و سرمایه گذار شهرزاد( خبر داد و گفت: حکم هادی 
رضوی شب قبل اجرا شد. به نوشته فارس، نماینده 
داســتان تصریح کرد: هادی رضوی بازداشــت 
و به زندان منتقل شــد. غالمحسین اسماعیلی 
سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری 
با اصحاب رسانه در هشــتم مرداد از صدور حکم 
دادگاه برای هادی رضوی یکی از متهمان مرتبط با 
پرونده بانک سرمایه خبر داد و اعالم کرد وی به ۲0 

سال حبس و 7۴ ضربه شالق محکوم شده است.
    

دالیل آیت اهلل مکارم برای 
مخالفت با حضور زنان در 

ورزشگاه ها
دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در واکنش 
به سوالی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها پاسخ داد: 
»جو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب 
نیست و شکی نیست که اختالط جوانان سرچشمه 
مشکالت زیادی از نظر اخالقی و اجتماعی می شود. 
اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش 
مناسبی در برابر زنان ندارند. بنابراین الزم است از 
حضور در این برنامه ها خودداری کنند؛ به خصوص 
این که این برنامه ها را از رسانه ها می توانند ببینند و 

حضور آنها ضرورتی ندارد.«
    

 بازگشت حسن میرکاظمی 
به تیتر اخبار

جاوید فخریان از اعضای حزب ندا در توییتر ادعا 
کرد: »حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت 
ساعاتی پیش با 17 قالده ببر در باغ شخصی اش 
دستگیر شد.« احتمال بازداشت او از سال ها پیش 
مطرح شده بود، از زمانی که ابراهیم رئیسی، معاون 
قوه قضاییه بود و حاال که پنج ماه از ریاست او بر این 
قوه می گذرد شایعه  بازداشت منتشر شده است. 
او یکی از متهمان پرونده بابــک زنجانی بود. در 
جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 نیز 
عکس هایی از او منتشر شد که او را با لباس شخصی 

و کلت کمری نشان می داد. 
    

 در کشور تحزب 
و تشکل قوی نداریم

حجت االسالم سیدرضا اکرمی، عضو جامعه 
روحانیت مبارز به ایسنا گفت: ما در کشورمان 
تحزب و تشکل قوی نداریم و در نتیجه این افراد 
هســتند که خود را به عنوان جریان ها مطرح 
می کننــد، وگرنه واقعا جریــان اصالح طلب، 
اصولگرا و مســتقلین وجود ندارد. وی با اشاره 
در پیش رو بودن انتخابات اســفند 98 اظهار 
کرد: قاطبه حوزه های انتخابیه در مجلس چون 
تک نماینده یا دارای دو نماینده است و بیشتر 
مســائل خود آن حوزه انتخابیــه در گزینش 
افراد اهمیت دارد، نمی تواند جناح بندی های 

سیاسی را در آن جا خیلی جدی گرفت.

در این چند روزی که از 
پخش مستند بی بی سی 

میگذرد، انواع و اقسام 
سناریوها مطرح شده، 
از عملکرد خودسرانه 

نیروهای اطالعات تا اینکه 
مازیار ابراهیمی همچنان 
نیروی موساد است و این 

مستند نیز توطئه ای دیگر 
است

محمود صادقی در صفحه 
توئیتر خود با تاکید بر 

اینکه مسئوالن ذی ربط 
باید درباره  صحت و سقم 
ادعاهای مازیار ابراهیمی 

توضیح دهند، نوشت: پس 
از تعطیالت مجلس، عالوه 
بر سؤال از وزیر اطالعات، 
تقاضای تحقیق و تفحص 

هم خواهم کرد

به گزارش ایرنا، معــاون پارلمانی رئیس 
جمهور با بیان اینکه تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد 
دولت نبود، گفت: پیشــنهاد تشــکیل این 
وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمایندگان 
مطرح شد و هیأت دولت مکررا با تشکیل این 

وزارتخانه مخالف بوده است.
حسینعلی امیری در پاسخ به این سوال 
که تشــکیل وزارت میراث فرهنگی چقدر 

برای کشور ضروری بود و اینکه تغییر ساختار 
دولت و اولویتهای دولت دوازدهم در تشکیل 
وزارتخانه های جدید چه بوده است، اظهار 
داشت: دولت دوازدهم همواره احکام برنامه 
ششم توســعه در خصوص کوچک سازی 

ساختار را در دستور کار خود قرار داده است.
وی در خصوص تصویب قانون تشــکیل 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی گفت: دولت طی مکاتبات متعدد با 

مجلس شورای اسالمی و شــورای نگهبان 
تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر 
اصل 1۲۶ قانون اساســی- مبنی بر اختیار 
رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و 
اصل 7۵ قانون اساســی به لحاظ تحمیل بار 

مالی بر کشور دانست.
 اولویت دولت تشکیل
 وزارت بازرگانی است

امیری با بیان اینکه در شرایط فعلی اولویت 

دولت دوازدهم »تشکیل وزارت بازرگانی« 
است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، مدیریت 
متمرکز بر فرآیند توزیــع و زنجیره تامین 
کاالهای اساسی و انتظام بازار و ساماندهی 
و توســعه صادرات کاال و خدمات و ارتقای 
نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند شبکه توزیع 

و فروش کاالها و خدمات ضروری است، 
تا وضعیت بهبود یافته و تنظیم بازار و 
تثبیت قیمت ها به ویژه در کاالهای 
اساسی تحقق یابد. وی خاطرنشان 

کرد: برای مقابله بــا اقدامات 
خصمانــه اقتصــادی و 

تجاری آمریــکا علیه جمهوری اســالمی 
ایران، ضــرورت دارد حوزه هــای تجارت 
الکترونیک و خدمات تجاری در جهت اشتغال 
بیشتر فعال شــود و تنها راه عملیاتی شدن 
اهداف فوق، متمرکز کــردن امور بازرگانی 
و تجاری در وزارتخانه مســتقل می باشــد. 
روز دوشــنبه هفته جاری، عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد طرح تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
 به تاییــد شــورای نگهبان 

رسیده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعالم کرد؛

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی


